IVEO

Mesa Tátil

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

A mesa tátil IVEO garante interatividade no aprendizado, criando falas em diagramas o
usuário tem resposta em áudio o gráfico explorado com apenas um toque.

Iveo

Ferramenta interativa de aprendizado
A IVEO é a porta de entrada para levar informação a todas as pessoas, vai além da interface padrão do computador, com o áudio e o sistema de toque, oferece o aprendizado de modo mais completo e mais atraente.
Utilizando mais os sentidos do corpo, a IVEO faz documentos mais interativos para o leitor com multideficiência. E desde que foi desenvolvido para integrar perfeitamente com os softwares mais usados, criar novos
arquivos e converter arquivos existentes é fácil.

Software de criação
A IVEO possui um software de criação que processa conteúdos
vetoriais no formato SVG, onde é possível esticar e diminuir o
desenho sem que perca a qualidade da imagem. Isso permite a
adaptação da imagem à necessidade do usuário.

3 pacotes IVEO didáticos
Mesa tátil de elevada precisão;
Sensível ao toque no reconhecimento de formas
em relevo com respostas em áudio;
Zoom do texto na tela, podendo redimensionar a
imagem (sem perder a qualidade) e imprimir de
acordo com a precisão tátil a ser praticada;
Saída para a linha Braille;
Dois níveis de informação a ser falado (título e descrição do objeto);
Conexão e alimentação por USB;

Através de links, conectar objetos a web e outros
arquivos, adicionar voz ou música gravada;

IVEO Lite

Processamento de conteúdos vetoriais no formato SVG;

Inclui o Touchpad IVEO, Software de Visualização IVEO, e exemplos de impressão!

Possui compatibilidade com todas as versões do
Windows;
Ferramenta de criação - IVEO Creator que trabalha
com imagens em vetor e que permite adaptação
do conteúdo;
Permite digitalizar imagens para ser usadas como
diagrama.

A mesa tátil IVEO é uma ferramenta fundamental de aprendizado através do toque, do áudio e também da
visão, permite ao usuário criar falas em diagramas para que o usuário cego ou deficiente intelectual possa ter
a resposta em áudio de cada espaço do desenho que está sendo explorado. Com esse método, a informação
se tornará mais atrativa e inclusiva.

Visualize arquivos IVEO com o IVEO Lite.

IVEO Creator
Crie seu próprio portfólio interativo de arquivos usando o Adobe Illustrator, CorelDRAW, Microsoft
Visio, ou qualquer programa que exporta para SVG. Ou desenhe você mesmo!
Inclui o Touchpad IVEO, Software IVEO Creator com ferramentas de desenho, e exemplos de impressão!

IVEO Creator Pro
Vivencie toda a capacidade da IVEO! Importe arquivos PDF ou digitalize materiais impressos utilizando
a tecnologia OCR avançada da IVEO. Converta gráficos existentes em arquivos IVEO interativos ou crie
você mesmo em seu programa de gráficos.
Inclui o Touchpad IVEO, Software IVEO Creator Pro com ferramentas de desenho e conversação, e
exemplos de impressão!
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Geral

Características Técnicas

Garantia					

1 ano

Requisitos do Sistema

IVEO
Sistema de operação				
						

Windows 7 (32 & 64 bit) / Vista
(32 & 64 bit) / XP (32 bit)

CPU						

Pentium 1 GHz ou melhor

Memória					

512 MB ou mais

Resolução da Tela				

800 x 600 ou mais

Disco Rígido					

350 MB livre

Comunicação

Medidas

Touchpad da IVEO
Altura / Largura / Profundidade			

3,8 cm / 35,5 cm / 42,3 cm

Peso						

3,8 kg

Conexão					

USB

Energia						

Alimentação através do USB

Telefone: (11) 3266-4311 | 3170-2098

www.tecassistiva.com.br

